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Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu 

konaného dne 15. 3. 2019 v Praze 

 

 

1. Kontrola posledního zápisu, vč. plnění úkolů P ČKS  

i/ Nájemní smlouva VN 9 

GS dohodl se zástupkyní pronajímatele prodloužení smlouvy o 5 let za 

stávajících podmínek  

ii/ B.Silná zpracuje podmínky pro přijetí TP do PRTM a SCM. 

Byl předložen materiál na sezónu 2018/2019. Protože je již konec této sezóny, 

ukládá P ČKS B. Silné přepracování již na příští sezónu a větší zevšeobecnění. Na 

předložená kritéria se podívají i „tanečníci“ z dalších komisí ČKS. 

 

2. Informace předsedy  

a/ Šampionáty a soutěže ISU 

P ČKS ukládá: 

1) Do daného termínu podat na sekretariát ISU žádost ČKS o možnost 

uspořádání ISU JGP 2020/2021 v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě, a to v termínu 21. – 

26. 9. 2020.  

Z:  Předseda svazu, GS svazu a P. Juříček (dodání všech nezbytných podkladů v 

rámci působnosti jeho skupiny vč. aktualizovaných fotografií atd.).  

 

2) Do termínu 15. 4. 2019 podat na sekretariát ISU žádost ČKS na možné 

uspořádání Mistrovství Evropy 2022 v Ostravě (10. – 16. 1. 2022) vč. všech 

nezbytných aktualizovaných příloh. 

 

Z:  Předseda svazu, GS svazu a P. Juříček (dodání všech nezbytných podkladů v 

rámci působnosti jeho skupiny vč. aktualizovaných fotografií, spolupráce na 

Projektu pro MŠMT atd.).  

 

b/ IDP Novice Ostrava 2019 

Nominace ČKS: 

Zodpovědná vedoucí týmu: Marie Lafantová 

Sportovci Trenéři Klub 

Vojtěch Warisch Lukáš Ovčáček BK Ostrava 

Damián Malczyk Lukáš Rakowski TJ Slavoj Český Těšín 

Barbora Kucianová Petr Bidař BK České Budějovice 

Lucie Datlová Barbora Heroldová SK Krasobruslení Sparta 

Markéta Sukupová Pavla Skotalová TJ Stadion Brno 

Barbora Tykalová Kateřina Tykalová BK Uherský Brod 

 

Předseda svazu informoval, jako člen organizačního týmu, že v současné době je 

přihlášeno a schváleno 42 trenérů a 46 sportovců ze 13 zemí Evropy. 
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Předsedovi se podařilo prosadit v týmu účast všech 6 navrhovaných trenérů a 6 

sportovců z ČKS.  

 

3. Informace P. Juříčka (PR svazu) 

• vývoj a výstup z jednání s možnými partnery 

-  Wannado, z. s.  

Sekretariát rozešle na kluby ve městech, kde se bude pořádat projekt Wannado 

(následník původní akce Sporťáček), informaci o těchto akcích. 

- Fito Pharma (výrobek Los Křupos) 

Začne spolupráce. 

- Energy Group, a.s. 

Na základě požadavku M. Škorničkové bude připravena nabídka. 

 

• příprava materiálů pro partnery 

Petr Juříček seznámil P ČKS s přípravou materiálů, v nabídce budou tři úrovně 

spolupráce. 

 

• merchandise - postup a příprava, návrh na realizaci 

P ČKS souhlasilo s postupem předloženým Petrem Juříčkem. 

Merchandise bude maximálně zautomatizován. 

  

 

4. Projednání příprav Aktivu předsedů klubů ČKS 

Aktiv se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019 v místnosti P6 v přízemí Fakulty tělesné 

výchovy a sportu UK v Praze 6 – Veleslavíně, José Martího 31 

Prezentace:  od 9,00 hodin 

Zahájení:  v 10,00 hodin 

 

Program Aktivu: 

1. Zahájení 

2. Systém pohárových soutěží, počty kategorií, vč. důležitých informací 

k pořadatelům soutěží 

3. Informace předsedkyně TMK – VTP v klubech, Projekt PPRTM 

4. Informace TMK – úprava stávajících Testů výkonnosti 

5. Registr MŠMT vč. informací o vlastních Projektech (Dotace a vyúčtování) 

6. Stručná informace o průběhu Registrace členů ČKS 

7. PR a marketing svazu – prezentace P. Juříček 

8. Z á v ě r 

Ukončení jednání je plánováno max. na 16.00 hodin. 

Jednání Aktivu povede místopředseda svazu. 

 

 

5. Projednání příprav VH ČKS 

Pozvánka bude rozeslána po skončení Aktivu předsedů.  

Program bude standardní.  
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6. Informace z komisí 

 

Komise rozhodčích 

a/ Školení členů technického panelu ČKS (TK a TS) + nových zájemců o tyto funkce 

proběhne dne 27. 4. 2019 v Hradci Králové. 

Toto školení bude započítáno do aktivity členů technických panelů ČKS dle 

pravidel ČKS. 

b/ Vyplácení rozhodčích (a činovníků) při MČR 

Při M ČR v Českém Těšíně vznikl problém s vyplácením rozhodčích. P ČKS 

záležitost projednalo a ekonomka připraví drobnou úpravu směrnice. 

 

Sportovně technická komise 

 a/ Mezinárodní kalendář ISU 

Na základě žádosti pořádajících klubů byly ISU odeslány žádosti o zařazení 

soutěží Memoriál Pavla Romana (všechny kategorie tanců na ledě) a Prague Ice 

Cup (sólové kategorie seniorů, juniorů, Advanced Novice a Debs) do 

mezinárodního kalendáře ISU.  Obě soutěže se uskuteční v termínu 8. – 10. 

listopadu 2019. 

 

b/ Mezinárodní soutěž ADULT v Černošicích 

P ČKS projednalo žádost Lucie Čihákové, BK Černošice, o zařazení mezinárodní 

soutěže kategorie Adult v Černošicích 7. - 8. září 2019 a souhlasilo se zařazením 

do kalendáře ČKS. 

 

c/ Žádost o finanční podporu - Jihlavský ježek SB 

P ČKS obdrželo žádost Lindy Haferníkové o finanční podporu soutěže SB Jihlavský 

ježek se zdůvodněním, že se na soutěž přihlásilo 41 týmů, z toho 20 zahraničních. 

P ČKS rozhodlo, že pořadatel obdrží úhradu nákladů jako všechny další soutěže 

Českého poháru. 

 

d/ Pravidla pro kategorie tanců a SD Adult 

E. Hrdličková obdržela návrh Mgr. Věry Hroudové a Jana Lukeše z USK Praha o 

doplnění pravidel ČKS o kategorie Adult Pairs, včetně jejích náplní.  

Protože tuto problematiku neřeší ani ISU, nelze zatím řešit ani v pravidlech ČKS. 

Každá mezinárodní soutěž uplatňuje odlišná pravidla a je vždy na pořadateli 

soutěže, aby si je vytvořil. 

 

e/ Řešení kategorie TP 

P ČKS projednalo podnět paní JUDr. Koblasové, týkající se párového bruslení.  

P ČKS konstatuje, že v současné době neplánuje úpravy systému soutěží ČKS a 

webu ČKS. 
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Ekonomka svazu  

a/ Dotace MŠMT 2019 

P ČKS byla schválena dotace z programu ORGANIZACE SPORTU. 

 

Dotace SZNR: E. Milčinský předložil seznam komponentů a rozpočet pro pořízení 

nové sady hardware ISU SH. P ČKS ukládá E. Hrdličkové a E. Milčinskému, aby 

připravili všechny podklady pro možnou žádost o dotaci SZNR.  

 

b/ odměny za pořadí M ČR a ČP 

Z konečného textu vypadla kategorie nejmladšího žactva, které se odměny týkají 

také.  

 

c/ Společné tréninky PRTM, SCM 

Ekonomka informovala o zaslaných rozpočtových návrzích jednotlivých DP na 

pokračování společných tréninkových jednotek SCM a PRTM.   Navrhuje do 30. 6. 

2019 pokračovat v režimu platném od 1. 1. 2019.  

 

Trenérsko-metodická komise 

a/ šampionáty ISU 2019 

i/ MS 2019, Saitama (JPN) 

P ČKS schválilo per rollam nominaci SD Hanna Abrazhevich / Martin Bidař a jejich 

trenéra Petra Bidaře. Pár splnil na soutěži v Izraeli těsně před uzávěrkou nominace 

kritéria pro účast na MS. 

 

ii/ MSJ Zagreb 

Protože na soutěži Bavarian Open splnil kritéria pro účast na MS juniorů i taneční 

pár Kořínková / Moravec, byl na základě doporučení TMK přidán na seznam 

účastníků jako náhradník. 

 

iii/ koncepce nominací na šampionáty ISU 

Po zkušenostech ze sezony 2018/2019 TMK připravuje novou koncepci nominací 

na MSJ. Koncepce bude zveřejněna do 1. 7. 2019.  

Pro seniorskou kategorii se budou posuzovat pouze výsledky MČR seniorů. 

Výjimka o možné neúčasti na MČR  seniorů může být na základě žádosti udělena 

jen Michalu Březinovi, pokud jeho závodní výkony budou na stabilní a odpovídající 

úrovni pro reprezentaci ČR.  

 

b/ mistrovství ČR 2020 

P ČKS souhlasilo s návrhem TMK, aby byl od sezóny 2019/2020 posunut termín 

MČR juniorů o týden později než bylo MČRJ 2019 a naopak posunut termín 

žákovské republiky o týden dříve. 

 

c/ Testy výkonnosti 

i/ předělání metodiky testů výkonnosti, v první fázi u testů č. 5, 6 a 7. 

Práce na změně testů výkonnosti sólových kategorií aktuálně probíhají.  
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Testy pro taneční páry zpracuje a doplní B. Silná do konce dubna 2019.  

TMK navrhuje vyřadit povinné tance pro sólisty a nahradit je předem určenou 

krokovou vazbou s individuálním doprovodným pohybem těla a paží. 

SD zůstanou beze změn dle dosavadních pravidel a náplní. 

Návrh metodiky zašle předsedkyně TMK členům předsednictva po 16. 4. 2019. 

 

ii/ změny komisařů na březnových TV: 

 

Uherský Brod, 23. – 24. 3 2019 

Vedoucí komise: R. Kosina 

Komisaři na ledě: M. Škorničková, V. Milčinská 

Komisaři na suchu: L. Ovčáček, S. Mičánková, G. Machová 

 

Praha, USK, 30. – 31. 3. 2019 

Vedoucí komise: E. Horklová 

Komisaři na ledě: J. Baudyšová, V. Tauchmanová 

Komisaři na suchu: M. Sedláčková, J. Němcová, G. Machová 

 

d/ Prověrky výkonnosti 2019 

Juniorská a seniorská kategorie bude mít společný termín prověrek, a to 23. – 24. 8. 

2019 v Příbrami.  V případě nemoci bude a) stanoven náhradní termín b) zašle 

sportovec / sportovkyně / pár videonahrávku VJ bez sestříhání záznamu. 

e/ P. Kotlařík - odhlášky ze soutěží 

GS podal P ČKS informaci o tom, jak se P. Kotlařík opakovaně a po termínu 

odhlašuje ze soutěží a s GS téměř, přes opakované výzvy, nekomunikuje 

(ubytování, cesta apod.).  

 

f/ Projekt Rafael 

P ČKS schvaluje metodický materiál předložený předsedkyní TMK. Dokument bude 

publikován na webu ČKS (v informacích TMK).   

 

g/ TMK žádá sekretariát ČKS o rozeslání instruktážního videa, které poslal Petr 

Juříček, do jednotlivých klubů. 

 

h/ Zástupkyně TP – B. Silná a Synchra J. Charyparová navrhují pozvání zahraničního 

trenéra jako vedoucího vzdělávacího semináře. Důvodem je, že účast mezinárodního 

trenéra je méně finančně náročná než účast celého realizačního týmu v zahraničí. 

P ČKS v principu souhlasí, ale požaduje, aby B. Silná a J. Charyparová předložily 

program a rozpočet takového typu soustředění. První takovéto kempy by případně 

bylo možné uspořádat v roce 2020. 

 

i/ Výcvikové tábory Ostrava 

P ČKS bere na vědomí pozvánky na VT PRTM a VT SCM, VSC a vybraných sportovců 

s Rafaelem Arutyunyanem, předložené S. Židkem a E. Milčinským, a ukládá 
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sekretariátu, aby je po dopracování neprodleně rozeslal všem pozvaným 

účastníkům VT. 

 

 

7. Různé 

a/ exhibiční vystoupení držitelů reprezentačních smluv 

P ČKS bere na vědomí a schvaluje: 

- účast Petra Kotlaříka a Jiřího Bělohradského na castingu firmy Stopcasting pro 

natáčení reklamního spotu ve dnech 20. – 21. února 2019 ve Slaném. 

- účast Tomáše Kupky na natáčení reklamního spotu na ZS ve Vlašimi dne 9. 3. 

2019. 

- účast Jiřího Bělohradského na exhibičním vystoupení pořádaném USK Praha dne 

18. 3. 2019.  

- účast Michaely Lucie Hanzlíkové a Jiřího Bělohradského na exhibičním vystoupení 

pořádaném Krasobruslařským klubem Karlovy Vary dne 30. 3. 2019.  

- účast Michaely Lucie Hanzlíkové na exhibičním vystoupení pořádaném SKK 

Ostrov dne 12. 4. 2019. 

 

b/ Příští zasedání P ČKS se uskuteční 12. 4. 2019 ve 13,00 hod. v Praze na VN 9.  

 

 

 

Informaci zpracovali S. Židek a K. Oubrecht. 

      


